
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 

NOMOR 23 TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)                     
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2005 – 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CILACAP, 

 
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Cilacap memerlukan perencanaan 

pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas 
pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara 
bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai 
penjabaran Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
tahun 2005-2025; 

b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional 
mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dan huruf b 
perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 
1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 
nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan PERPPU Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2005 No. 



108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
4438); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 
33); 

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 
Nomor  66 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 140); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2004 – 2009 (Lembaran Negara Republk Indonesia tahun 2005 
Nomor 11); 

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E 
Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap      ( 
Lembaran daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 seri e Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cilacap ( Lembaran 
daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 seri e Nomor 3); 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP 
Dan  

BUPATI CILACAP 
 

M E M U T U S  K A  N 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CILACAP 
TAHUN 2005 – 2025. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap 
2. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap 
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai 
RPJPD Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

4. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang 
mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional.  



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Cilacap, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Cilacap 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
Cilacap untuk 5 (lima) tahunan. 

6. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala 
Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD. 

 
BAB II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 
 

Pasal 2 
 

(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap periode 2005 
– 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Cilacap. 

(2) Rincian dari Program pembangunan daerah Kabupaten Cilacap 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran 
Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 3 
Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai 
berikut : 
BAB I : Pendahuluan 
BAB II : Kondisi Umum Daerah 
BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2005 - 2025 
BAB IV : Arah, Tahapan Dan Prioritas Pembangunan Jangka 

Panjang Tahun 2005 -2025 
BAB V : Penutup 
 

Pasal 4 
 

RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 5 
(1) RPJPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan 

RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah 
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan 

memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.  
 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 6 

(1) Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cilacap 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah 
Kebupaten Cilacap. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 7 
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, 
Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir  masa 
jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah 



Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Kepala 
Daerah berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Kepala 
Daerah berikutnya. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Cilacap. 

 
Ditetapkan  di  Cilacap 
pada tanggal 27 September 2008 
 
 

BUPATI CILACAP 
 

Cap ttd 
 

PROBO YULASTORO 
Diundangkan di Cilacap 
Pada tanggal 27 September 2008 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, 
 

Cap ttd 
 
 

     SOEPRIHONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN CLACAP TAHUN 2008 NOMOR 23 



PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 
NOMOR 23 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  

PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CILACAP TAHUN 2005  – 2025 
 

I. UMUM 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap 
disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional, dalam bentuk 
visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Dengan 
demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang 
mendasar, dan arahan secara garis besar sehingga memberi keleluasaan 
yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. 
 
Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 
merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam duapuluh tahun 
mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Cilacap 
untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain 
bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan 
hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan 
mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional 
dan nasional. 
 
Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Cilacap adalah 20 (duapuluh) tahun. 
Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan 
pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka 
menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap 
RPJPD yaitu : RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap 
ketiga, dan RPJPD tahap keempat. 
 
RPJPD Kabupaten Cilacap digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 
RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program 
kepala daerah terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi 
pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan 
keuangan daerah. 
 
Dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan 
kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang 
memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun 
RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 
pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu 
pada tahun 2008, 2013, 2018, dan 2023. Namun demikian, Kepala daerah 
terpilih periode berikutnya  tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk 
menyempurnakan RKP dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya 
melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam PP 58 tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RRPJP Nasional. Sedangkan 
periodisasi RPJMD tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional 
dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan 
waktunya. Disamping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
dilantik menetapkan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD  
Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 adalah untuk : a) mendukung koordinasi 



antarpelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah, b) 
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, 
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan 
Daerah, c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d) menjamin tercapainya 
penggunaan sumber daya secara efisien, efekif, berkelanjutan dan e) 
mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 
 
Perencananan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang 
bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan 
partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti 
perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, indvidu pemikir-pemikir visoner 
serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir 
rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai 
subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. 
 
RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJP 
Nasional sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD  
dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJMD merupakan visi dan misi Kepala 
Daerah terpilih. RPJMD  ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  
  

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas 
 
Pasal 2 
Cukup jelas 
 
Pasal 3 
Cukup jelas 
 
 
Pasal 4 
Cukup jelas 
 
Pasal 5 
Cukup jelas 
 
Pasal 6 
Cukup jelas 
 
Pasal 7 
Yang dimaksud dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten 
Cilacap, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan 
bahan dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Nasional.  
Yang dimaksud RKPD dan APBD tahun pertama adalah RKPD dan APBD 
tahun 2008, 2013, 2018, 2023. 
Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang 
luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama 
pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD. 
 
Pasal 8 
Cukup jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 20 08 

NOMOR 31 



LLaammppiirraann  ::  PPeerraattuurraann  BBuuppaattii  CCiillaaccaapp  
NNoommoorr  2233  TTaahhuunn  22000088..  

    TTaannggggaall  77  AAgguussttuuss  22000088  

  
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CILACAP 

TAHUN 2005 – 2025  
  

BBAABB  II  
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 

1. 1. LATAR BELAKANG 

Reformasi didalam otonomi daerah membawa perubahan konsep perencanaan 

pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharuskan membangun daerahnya dengan 

terlebih dahulu memiliki perencanaan yang baik. Dengan perencanaan yang baik 

tersebut akan dapat menuntun pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap 

kebijakan pembangunannya agar berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan suatu dokumen perencanaan 

pembangunan daerah dalam jangka waktu yang panjang (20 tahun) untuk kemudian 

diakomodir oleh kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya. 

 

RPJP Daerah (RPJPD) Kabupaten merupakan penerjemahan visi, misi dan arah 

pembangunan daerah pada tingkatan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi , yang 

pelaksanaannya disinergiskan dan ada keterkaitan dalam setiap perencanaan 

pembangunan. Kebutuhan akan adanya RPJPD menjadi sangat penting mengingat 

dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan suatu tindakan yang tepat, runut serta 

mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Dengan adanya RPJPD 

diharapkan pemerintah daerah kabupaten tidak merencanakan suatu kegiatan 

pembangunan yang nantinya justru tidak dapat dilaksanakan karena ketidakmampuan 

sumber daya yang dimiliki. 

 

Pelaksanaan RPJPD adalah tahun 2005 – 2025 mengacu kurun waktu nasional, yang 

terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan yaitu RPJP tahap lima tahun 

pertama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, RPJP tahap lima tahun kedua 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, RPJP tahap lima tahun ketiga dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019, dan RPJP tahap lima tahun keempat dari tahun 2020 

sampai dengan tahun 2025.  

 

RPJPD merupakan perencanaan jangka panjang yang lebih condong pada kegiatan 

olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan 

partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pandangan ke depan tentang 

pembangunan di daerahnya. 

 



Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Cilacap akan dilakukan melalui 5 tahapan 

proses yang terdiri dari: pertama, penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk 

mendapatkan gambaran awal Visi, Misi dan arah pembangunan daerah; kedua, 

melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang 

Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap rancangan akhir RPJP Daerah; ketiga, 

penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah yang memuat masukan dan komitmen hasil 

Musrenbang Jangka Panjang Daerah dan tinjauan ilmiah dari para ahli sebagai 

masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP daerah; keempat, Penetapan 

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

hukum. Rancangan Akhir RPJP Daerah beserta Lampirannya disampaikan kepada 

DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi 

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah. 

 

 

1. 2. PENGERTIAN 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

 

1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2005 – 2025 adalah dalam 

rangka mendukung proses koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian 

tujuan pembangunan daerah jangka panjang, menjamin terciptanya integritas, 

sinkronisasi dan sinergi antar ruang, antarwaktu, fungsi pemerintah daerah. 

Penyusunan RPJPD ini juga diharapkan dapat menjamin tercapainya penggunaan 

sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka 

pembangunan daerah serta terwujudnya proses optimalisasi partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah.  

 

RPJPD Kabupaten Cilacap disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh 

dan tanggap terhadap perubahan sebagai  penjabaran dari visi, misi, dan  arah 

pembangunan daerah dalam rentang waktu dua puluh tahun, untuk pedoman 

perencanaan pembangunan daerah pada seluruh stakeholder. 

 

Disamping itu, tujuan penyusunan RPJPD ini adalah sebagai pedoman dan acuan 

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Cilacap yang merupakan penerjemahan visi, misi, dan program Kepala 

Daerah.  

 

1. 4. LANDASAN HUKUM 

Landasan Hukum Penyusunan RPJPD kabupaten Cilacap tahun 2005 – 2025 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi  Jawa Tengah; 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih  dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang penetapan PERPPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-undang; 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025; 

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Ruang; 

10. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional;    

11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009; 

12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan  Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang 

Rencana Strategis (Renstra) Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008; 

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2005 – 2025; 

15. Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; 
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1. 5. HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN CILACAP DENGAN DOKUM EN PERENCANAAN 

LAINNYA 

1. Perencanaan pembangunan Kabupaten Cilacap tidak terlepas dari hierarki 

perencanaan pembangunan Provinsi  Jawa Tengah maupun Nasional, dengan 

merujuk pada Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU tersebut pemerintah daerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun. Dalam rangka 



pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJPD 

Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJPD 

Provinsi dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025. 

2. RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman 

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Cilacap pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.  

3. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan perencanaan yang bersifat makro yang 

memuat visi, misi, arah, tantangan dan prioritas pembangunan jangka panjang 

daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap.        

    

1. 6. TATA URUT 

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Cilacap 2005 – 2025 adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II KONDISI UMUM DAERAH 

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 
TAHUN 2005 - 2025 

BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2005 – 2025 

BAB V PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BBAABB  IIII  
KKOONNDDIISSII  UUMMUUMM  DDAAEERRAAHH  

 

2. 1. KONDISI SAAT INI 

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 

1. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Cilacap. Kondisi kehidupan 

masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk 

serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan. 

2. Di bidang kesehatan, peningkatan angka harapan hidup dan rendahnya angka 

kelahiran telah menciptakan perubahan struktur kependudukan. Konsekuensi 

dari perubahan struktur kependudukan tersebut adalah meningkatnya jumlah 

penduduk berusia tua.  Angka kematian bayi dan angka kematian ibu masih 

relatif tinggi, yaitu masing-masing 9,5 per 1000 kelahiran hidup dan 123 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Selain itu juga terbentuknya sistem 

pelayanan sosial yang mampu menjamin semua kelompok usia untuk 

mendapatkan pelayanan sosial sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi. 

Budaya hidup bersih dan sehat juga sangat mempengaruhi derajat kesehatan, 

namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Belum 

membudayanya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi berpotensi 

menyebabkan semakin meningkatnya angka kematian bayi, penderita penyakit 

kanker rahim dan kanker payudara serta penyakit reproduksi lainnya. Masih 

adanya gizi buruk pada balita, hal ini terlihat dari balita yang memiliki berat 

badan di bawah garis merah (BGM) pada tahun 2005 sebesar 1.817 balita atau 

6,95 persen. 

3. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap dalam 5 tahun terakhir 

adalah 0,37 persen. Pada tahun 2005 jumlah penduduk sebesar 1.716.235 jiwa. 

Terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 858.739 jiwa dan perempuan 857.496 

jiwa. 

4. Angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 170.432 KK atau sebesar 15,38 

persen dari total KK.  

5. Pada tahun 2005, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cilacap 

adalah 69,5. Sedangkan komponen IPM yang meliputi angka harapan hidup 

rata-rata penduduk sebesar 69,5, angka melek huruf 90,0 persen, rata-rata lama 

sekolah 6,5 tahun, dan pengeluaran riil per kapita Rp.619.000. 

6. Di bidang budaya, terjadinya penurunan nilai-nilai moral, sosial dan budaya dari 

tahun ke tahun terjadi di masyarakat, yang  tidak hanya terjadi pada generasi 

muda tetapi juga orang-orang tua. Disadari atau tidak kemajuan teknologi yang 

demikian pesatnya terutama teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan 

setiap orang dengan mudah mendapatkan informasi, yang tidak jarang 

bertentangan dengan nilai moral, nilai religius, nilai sosial dan budaya kita. 

Kurangnya kemampuan masyarakat untuk melakukan seleksi atau kurangnya 

antisipasi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan moral, nilai sosial dan 

budaya kita, semakin menambah terpuruknya etika atau tata krama dalam 



pergaulan dan kehidupan masyarakat pada umumnya.   

7. Apresiasi masyarakat yang kurang dan cenderung menurun terhadap produk-

produk budaya tradisional tertentu yang sebenarnya memiliki kandungan nilai 

moral, nilai sosial dan nilai religi yang kuat, disebabkan oleh kecenderungan 

masyarakat memilih budaya modern yang tidak semuanya sesuai dengan 

kepribadian dan karakter masyarakat Cilacap.  

 

8. Meningkatnya kecenderungan sikap kurang toleran terhadap perbedaan yang 

terjadi dalam masyarakat baik yang berhubungan dengan masalah politik, 

agama, kepercayaan, dan hal-hal lain, yang pada akhirnya hanya 

merenggangkan hubungan dan rasa kebersamaan dalam masyarakat.   

9. Penurunan moral, meningkatnya kriminalitas, semakin tidak diamalkannya 

norma-norma religius, perubahan budaya yang cenderung negatif, 

berkembangnya budaya kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, 

dan semakin tingginya persaingan yang cenderung menjadi tidak sehat dalam 

jangka panjang merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi sejak dini. 

Salah satu hal  yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius adalah 

berkaitan dengan penyalahgunaan napza.   

10. Pembangunan kehidupan beragama masyarakat belum sepenuhnya berhasil 

dengan baik. Ajaran-ajaran agama khususnya mengenai etos kerja, disiplin, 

penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa 

diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk 

membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya 

dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.  

11. Secara umum kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Cilacap sudah 

relatif kondusif. Secara kuantitas, jumlah tempat peribadatan sudah dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan hari-hari besar agama 

dapat berjalan dengan baik. Secara kualitas, kehidupan beragama di Kabupaten 

Cilacap telah mencerminkan perkembangan yang semakin baik, kerukunan 

antar umat beragama juga relatif baik yang tercermin dari rendahnya intensitas 

maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama.  

12. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama pendidikan 

dasar sudah cukup tinggi.  Hal ini terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) dan 

angka partisipasi murni (APM).  Pada tahun 2005 APK untuk tingkat SD sebesar 

107,58 persen, SMP (78,04 persen), dan SMTA (44,04 persen). Pada tahun 

2005 APM untuk tingkat SD sebesar 94,26 persen, SMP (66,67 persen), dan 

SMTA (32,72 persen). 

13. Jumlah terdakwa/ tertuduh pada tahun 2005 untuk yang dipidana seumur hidup 

sebanyak 1 orang, pidana penjara 577 orang, pidana kurungan 76, pidana 

bersyarat 4 orang, dan pidana denda 78 orang.  

 

B. Ekonomi 

1. Pertumbuhan Ekonomi Cilacap tanpa migas pada tahun 2005 sebesar 

3,72 persen. Kondisi pertumbuhan tersebut belum mampu membuka 

lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyerap pertumbuhan 



angkatan kerja yang ada di sektor formal, sehingga pertumbuhan 

angkatan kerja banyak diserap oleh sektor informal. Sektor Pertanian 

memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB (34,75 

persen pada tahun 2005). Sementara Sektor Industri yang diharapkan 

mampu menyerap banyak tenaga kerja hanya memberikan kontribusi 

sebesar 19,56 persen. Industri besar yang berkembang di Cilacap, 

khususnya pengilangan Bahan Bakar Minyak milik Pertamina, dampak 

ekonomi yang cukup besar hanya  pada berkembangnya sektor jasa 

yang melayani kebutuhan para tenaga kerja. Realitas yang nampak, 

banyak penduduk Cilacap yang belanja barang kebutuhannya,  baik 

konsumsi maupun investasi, tidak di Cilacap, sehingga sebagian besar 

nilai tambah tidak dinikmati masyarakat Cilacap akibatnya tidak 

berdampak pada  pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.  

2. Pendapatan Per Kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

secara rata-rata. Jika besaran sumbangan migas dimasukkan dalam 

perhitungan pendapatan per kapita, maka pendapatan per kapita 

penduduk Cilacap sudah berada di atas rata-rata nasional. Tahun 2005 

pendapatan per kapita Cilacap dengan tanpa migas atas dasar harga 

berlaku Rp.5.667.662,76. 

3. Rata-rata perkembangan laju inflasi selama periode 2002-2006 masih 

satu digit, namun angkanya sudah cukup tinggi bahkan mendekati dua 

digit (8,93 persen) hal tersebut dikarenakan adanya kontribusi inflasi 

pada tahun 2005 yang cukup besar yaitu sebesar 19,07. Tingginya angka 

inflasi 2005 di samping karena kebijakan pemerintah mengurangi subsidi 

BBM sehingga menaikkan biaya produksi (cost push), juga adanya 

tarikan permintaan yang tidak diimbangi kenaikan produksi barang 

(demand pull). Inflasi yang tinggi akan mengurangi kemampuan daya beli 

masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah 

sehingga akan menurunkan kesejahteraan yang ada.  

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari Pemerintah Pusat (Bagi Hasil, 

DAU, dan DAK). Ketergantungan fiskal Cilacap terhadap dana transfer 

pemerintah pusat masih sangat tinggi. Rata-rata besarnya kontribusi PAD 

pada tahun 2005 terhadap total APBD sebesar Rp. 66.462.070.000 atau 

8,46 persen. Kemandirian pembangunan perlu diimbangi dengan 

meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan kebijakan yang lebih 

memihak pada masyarakat. 

5. Potensi Cilacap sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) cukup besar 

dengan adanya obyek wisata alam yang cukup beragam dan unik, 

dibandingkan DTW lain yang ada di Eks Karesidenan Banyumas. Obyek 

wisata dimaksud antara lain:  Pantai Teluk Penyu, Benteng Pendem, 



Hutan Payau, Kampung Laut, Nusakambangan, Gunung Selok dan lain-

lain, yang belum dikelola dengan optimal. 

6. Adanya berbagai upaya penanganan krisis dan didukung oleh penerapan 

OTDA yang lebih luas yang dimulai pada 1 Januari 2001,  memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri 

berdampak pada membaiknya kondisi perekonomian Cilacap. Perbaikan 

kondisi tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Cilacap yang 

selalu positif sejak tahun 2000 sampai 2005. Walaupun tidak tumbuh 

cukup tinggi (tanpa migas rata-rata 3-4 persen) namun setidaknya 

berkelanjutan sehingga mampu mempertahankan tingkat kesejahteraan 

masyarakat pada tingkat yang sudah cukup baik. 

7. Iklim investasi yang relatif kondusif didukung oleh stabilitas keamanan 

dan ketertiban masyarakat, dimana kondisi keamanan dan ketertiban 

yang relatif terkendali dan tidak banyaknya timbul gejolak dan konflik di 

Cilacap. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka investasi pada tahun 

2005 yang mencapai Rp. 203.104.000.000. 

 

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Cilacap 

tergolong masih relatif lambat. Hal ini dapat dilihat dari aplikasi teknologi di 

masyarakat kebanyakan masih merupakan teknologi sederhana, sehingga 

belum mampu meningkatkan produktivitas, terutama lahan pertanian dan 

industri kecil. 

2. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mulai mengembangkan pelayanan 

berbasis teknologi, yaitu dengan dibangunnya e-government pada beberapa 

satuan kerja meskipun belum secara optimal mampu melayani masyarakat 

karena terkait kondisi sumberdaya yang masih relatif terbatas. 

 

D. Sarana dan Prasarana 

1. Panjang jaringan jalan di Kabupaten Cilacap berdasarkan data Tahun 

2005 adalah 1.010,120 KM. Panjang jalan tersebut tidak mengalami 

perubahan selama tiga tahun terakhir. Pembangunan jalan yang 

dilakukan hanya bersifat memperpanjang usia jalan seperti pemeliharaan, 

perbaikan dan peningkatan kualitas. Berdasarkan jenis permukaan, 

seluruh jaringan jalan sepanjang 1.010,120 KM telah beraspal, namun 

jika dilihat dari kondisinya 422,937 KM dalam kondisi baik, 168,089 KM 

dalam kondisi sedang, 199,284 KM dalam kondisi rusak.  

2. Fasilitas perhubungan darat merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam menunjang seluruh aktivitas pembangunan khususnya dalam 

menopang kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah maupun 

dari dan keluar wilayah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data tahun 

2005, jumlah kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Cilacap adalah 



sebanyak 185.186 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat 

atau lebih, baik yang berstatus kendaraan pribadi (plat hitam) maupun 

kendaraan umum (plat kuning). 

3. Sarana perhubungan laut di Kabupaten Cilacap terdiri dari 12 pelabuhan 

yaitu 1 buah pelabuhan umum yaitu pelabuhan Tanjung Intan dan 11 

pelabuhan khusus yaitu Pelabuhan  Pertamina  UP  IV  di  Lomanis,  

Pelabuhan  Pertamina  Tongkang  di Areal 70, Pelabuhan PT. Holcim di 

Lomanis, Pelabuhan PT. Pusri di  Pelabuhan dan  Pelabuhan  PT.  

Antam  Tbk  di  Areal  70.  Pelabuhan  Penyeberangan  di Lomanis,  

Motehan  dan  Klaces,  Pelabuhan  Perikanan  di  Tegalkamulyan  dan 

Pelabuhan Wisata di Lomanis dan Sleko. 

4. Sarana perhubungan udara yang  ada di Kabupaten Cilacap adalah 

Bandara Tunggul Wulung yang  berada  di  Desa  Tritih Wetan  

Kecamatan  Jeruklegi  dan  Kelurahan  Tritih Kulon Kecamatan Cilacap 

Utara. Bandara ini dibangun untuk pelayanan kepada masyarakat umum 

kelas III (tiga), yang berfungsi memberikan pelayanan kepada  

masyarakat  pengguna  jasa  angkutan  penerbangan  yang  masuk  ke 

Cilacap  ataupun  meninggalkan  daerah  ini  dengan  harapan  secara 

langsung/tidak langsung  dapat  meningkatkan  kegiatan  ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat.  Sampai dengan tahun 2005 Bandara  ini  

melayani  jasa  penerbangan Cilacap–Jakarta dan Jakarta–Cilacap untuk 

angkutan penumpang dan barang. Berdasarkan data lalu lintas 

penerbangan melalui Bandara Tunggul Wulung Cilacap selama 5 (lima) 

tahun terakhir, diketahui bahwa terjadi peningkatan yang sangat 

signifikan baik jumlah pesawat terbang yang datang dan berangkat 

maupun jumlah penumpangnya. Untuk kedatangan pesawat terbang 

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 111,3 persen setiap tahunnya, 

untuk keberangkatan pesawat terbang terjadi peningkatan sebesar rata-

rata 112,2 persen setiap tahunnya. Kemudian untuk jumlah penumpang 

terjadi lonjakan yang sangat fantastis yaitu rata-rata sebesar 439,4 

persen per tahun untuk kedatangan penumpang dan 440,6 persen per 

tahun untuk keberangkatan penumpang.  

5. Prasarana pengairan atau irigasi merupakan prasarana yang penting 

mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi 

unggulan di Kabupaten Cilacap.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  potensi  alam  

Kabupaten  Cilacap,  yaitu mempunyai tanah yang subur, selain juga luas 

pemanfaatan tanah yang besar.  Pemanfaatan  lahan untuk pertanian  

(sawah)  sebesar 29,5 persen dari  seluruh  luas tanah  Kabupaten 

Cilacap  yaitu  213.850,288 Ha. Data  prasarana  irigasi  primer 

sepanjang 157.788 m, saluran sekunder sepanjang 397.361 m, 

sedangkan irigasi bangunan sepanjang 2.383 m. 



6. Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang dapat mendukung 

terciptanya masyarakat  yang  sehat  serta mendukung  terciptanya  

aktivitas  ekonomi  yang lebih  dinamis.  Kebutuhan  air  bersih  

Kabupaten  Cilacap  dipenuhi  antara  lain melalui  air  tanah  dangkal  

(sumur)  dan  air bersih yang disalurkan oleh PDAM.  Berdasarkan data 

sampai dengan tahun 2005, PDAM Cilacap telah melayani 33.616 

pelanggan baik industri, niaga, sosial, rumah tangga, kantor maupun 

pelanggan khusus. Jumlah pelanggan tersebut paling banyak adalah 

pelanggan rumah tangga yang mencapai 93 persen.  

7. Sarana dan prasarana bidang energi listrik di Kabupaten Cilacap dipenuhi  

oleh  PT PLN. Berdasarkan data tahun 2005 diketahui bahwa hampir  

seluruh  desa  di  Kabupaten  Cilacap atau tepatnya  sebanyak  282 

desa/ kelurahan (99,30 persen) sudah  teraliri  atau  tersambung jaringan 

listrik.  

8. Sarana dan prasarana bidang telekomunikasi di  Kabupaten  Cilacap  

dilayani  oleh  PT  TELKOM. Keterbatasan jumlah sambungan telepon 

dan jaringan telepon yang dimiliki PT TELKOM menjadikan sebagian 

masyarakat memenuhi kebutuhan  telekomunikasi  menggunakan telepon 

seluler (handphone). Sementara itu, di wilayah  Nusakambangan 

kebutuhan  pelayanan  telekomunikasi  dilakukan dengan  menggunakan  

telepon satelit. 

 

 

E. Politik 

1. Keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya 

pemilu langsung anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD 

Kabupaten, serta pemilihan presiden dan wakil presiden dengan aman 

dan demokratis pada tahun 2004. Keberhasilan tersebut disusul dengan 

telah diselenggarakannya pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cilacap 

secara langsung pada tahun 2007, dengan aman dan damai. 

2. Wujud tercapainya stabilitas politik di Kabupaten Cilacap tercermin dari 

banyaknya partai politik yang berkembang dan aktif dalam berbagai 

aktivitas. Partai politik sebagai motor perkembangan demokrasi di 

Kabupaten Cilacap diharapkan terus memberikan masukan dan 

kontribusi nyata bagi pembangunan di Kabupaten Cilacap. 

 

F. Pertahanan Keamanan 

1. Perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban Kabupaten Cilacap 

relatif baik dan terjaga. Kondisi tersebut menciptakan iklim yang kondusif 

dalam mendukung pembangunan Cilacap ke depan. 

 



G. Hukum dan Aparatur 

1. Kesadaran masyarakat Cilacap menjaga supremasi hukum dalam setiap gerak 

kehidupan serta budaya patuh dan taat hukum masih belum optimal termasuk 

dalam hal penegakan peraturan perundangan. Meski angka kriminalitas dan 

pelanggaran hukum di Kabupaten Cilacap relatif rendah, bukan berarti tidak 

berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan daerah. 

2. Tingkat kejahatan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di 

Kabupaten Cilacap relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

Kabupaten Cilacap memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi sehingga 

membentuk budaya masyarakat yang senantiasa mendukung terciptanya 

supremasi hukum. 

3. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu 

agenda penting dalam pembangunan pemerintahan. Aspek-aspek penting yang 

berkaitan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah 

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, penegakan supremasi hukum 

dan peningkatan peluang partisipasi masyarakat yang dapat menjamin 

kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan.  

4. Otonomi daerah, sebagai salah satu dari sejumlah kebijakan strategis 

Pemerintah untuk menjawab berbagai tuntutan reformasi, telah mengubah 

penyelenggaraan pemerintahan dari pola pemerintahan bersifat sentralistik 

menjadi pola terdesentralisasi. Melalui kebijakan ini, pengambilan keputusan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diharapkan 

menjadi lebih sederhana, adil dan cepat karena dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.  

5. Tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakatnya. Masyarakat sebagai bagian dari suatu pemerintahan 

senantiasa menginginkan pelayan yang baik, adil dan mudah. Oleh karena itu 

diharapkan pemerintah memberikan pelayan dengan baik sehingga masyarakat 

merasakan manfaat yang besar dari pemerintah. 

6. Pemerintah yang baik dapat ditunjukkan dari berjalannya pemerintahan yang 

bersih bebas KKN. Wujud dari hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat serta dapat terwujudnya pembangunan yang 

menyejahterakan masyarakat. 

7. Otonomi daerah menjadi kunci sukses pembangunan melalui terlaksananya 

pemerataan pembangunan oleh pemerintah. Pemerintah daerah mampu 

menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat sebagai wujud nyata adanya peran 

pemerintah daerah sebagai bagian integral dari NKRI. 

8. Pelayanan pemerintah dalam sektor-sektor publik memberikan peran yang 

nyata dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. Masyarakat pada 

akhirnya akan benar-benar menjadi bagian merasakan langsung manfaat dari 

pemerintah. 

 

 

 



H. Wilayah dan Tata Ruang 

1. Kabupaten Cilacap telah memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang baik, 

meliputi Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Lindung, Rencana 

Kawasan Pengembangan Budidaya, Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah, 

Rencana Pengelolaan Kawasan Pedesaan, Rencana Pengelolaan Kawasan 

Tertentu, dan Rencana Sistem Jaringan Transportasi. 

2. Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Lindung ditekankan pada 

pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya 

yang meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan yang mempunyai kriteria 

fisik sama dengan criteria hutan lindung tetapi letaknya di luar kawasan hutan.  

Selain itu juga system pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan 

sungai dan pantai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air) 

serta kawasan hijau terbuka dan kawasan rawan bencana, terutama bencana 

banjir, erosi, dan bencana kekeringan. 

3. Rencana pengembangan kawasan budidaya yang jelas, antara lain meliputi 

system pengelolaan kawasan hutan produksi, pertanian, dan kawasan 

budidaya non pertanian (pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan 

pemukiman). 

4. Rencana struktur tata ruang wilayah, meliputi system hirarki pusat pelayanan, 

pembagian Sub Wilayah Pembangunan (SWP), tataguna lahan dan tata air. 

5. Untuk memacu perkembangan wilayah kabupaten agar tercapai pemerataan 

pembangunan yang berkelanjutan dan memudahkan bagi pemerintah dalam 

pemantauan perkembangan pembangunan, kabupaten Cilacap dibagi dalam 5 

(lima) Sub Wilayah Pembangunan, yaitu: 

a. SWP I : Pusat kota Cilacap, dengan wilayah cakupan pelayanan 

kecamatan Cilacap Selatan, Tengah, dan Cilacap Utara, serta 

kecamatan Jeruklegi.  Potensi yang dikembangkan adalah sector 

listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan, pertambangan 

dan galian, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa.  

b.  SWP II   : Pusat Kota Majenang, dengan wilayah cakupan pelayanan 

meliputi Kecamatan Majenang, Wanareja, Dayeuhluhur, 

Karangpucung, dan Cimanggu. Potensi yang dapat 

dikembangkan pada wilayah ini adalah di sektor pertanian 

(tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan); perdagangan; 

dan jasa-jasa. 

c. SWP III   : Pusat Kota Sidareja, dengan wilayah cakupan pelayanan 

meliputi Kecamatan Sidareja, Cipari, Gandrungmangu, 

Kedungreja, Bantarsari, Patimuan, dan Kawunganten. Potensi 

yang dapat dikembangkan pada wilayah ini adalah di sektor 

pertanian; keuangan, persewaan, dan komunikasi; 

pertambangan dan galian. 

d. SWP IV   : Pusat Kota Kroya, dengan wilayah cakupan pelayanan meliputi 

Kecamatan Kroya, Nusawungu, dan Binangun. Potensi yang 

dapat dikembangkan pada wilayah ini adalah di sektor jasa-jasa; 

perdagangan, hotel, dan restoran; pertanian (agropolitan). 



e. SWP V    : Pusat Kota Maos, dengan wilayah cakupan pelayanan meliputi 

Kecamatan Maos, Sampang, Adipala, dan Kesugihan. Potensi 

yang dapat dikembangkan pada wilayah ini adalah di sektor 

perdagangan dan jasa; pengangkutan dan komunikasi; dan 

pengembangan Lumbung Padi Kabupaten Cilacap.   

6. Pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan, serta kawasan tertentu. 

 

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

1. Permasalahan geomorfologi di Kabupaten Cilacap berasal dari dua faktor, yaitu 

faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia. Faktor sumber daya alam 

atau faktor alamiah (endowment) adalah faktor yang tidak sepenuhnya mampu 

dikendalikan, sementara itu faktor sumber daya manusia mempengaruhi melalui 

perilakunya dalam menggunakan sumber daya alam. Letak geografis 

Kabupaten Cilacap di antara pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 

meter di atas permukaan laut (dpl) dengan puncak tertinggi berada di G. 

Subang (1.210 meter dpl) dan Samudera Indonesia. Sementara itu faktor 

sumber daya manusia ditunjukkan dari adanya perilaku mengeksploitasi 

sumberdaya alam secara berlebihan tanpa mengindahkan kelestariannya.  

Berdasarkan hasil kajian tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap 2002-

2014, geomorfologi Kabupaten Cilacap terbagai menjadi lima satuan 

geomorfologi, yaitu satuan dataran alluvial, satuan perbukitan, satuan dataran 

rawa, satuan beting gisik, dan satuan perbukitan karst. Geomorfologi Kabupaten 

Cilacap tersebut memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga 

menimbulkan masalah terkait dengan risiko terjadinya bencana alam. 

2. Secara geologis Kabupaten Cilacap terletak dekat dengan pertemuan lempeng 

Indo-Australia dan Eurasia sehingga memungkinkan terjadinya gempa bumi dan 

tsunami. Bencana alam gempa bumi tsunami pernah menerjang dan membawa 

banyak korban, namun tidak banyak mengubah kondisi geomorfologi dan 

lingkungan hidup di kabupaten ini. Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya 

bencana (gempa dan tsunami) maka dilakukan pencegahan bencana melalui 

sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana 

terutama pesisir pantai untuk tetap waspada. 

3. Kabupaten Cilacap dilewati oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Serayu di 

bagian Timur dan Sungai Citanduy di bagian Barat, yang apabila musim hujan 

berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor di daerah aliran sungai. 

Disamping itu juga dilalui sungai-sungai kecil yang sering sekali menyebabkan 

banjir, antara lain Sungai Cimeneng dan Sungai Kawunganten yang bermuara 

di Segara Anakan. Permasalahan banjir dan tanah longsor di daerah aliran 

sungai tidak sepenuhnya dapat dikendalikan Pemerintah Kabupaten Cilacap, 

karena hulu sungai dan daerah penyangga berada di luar kewenangan 

Kabupaten Cilacap.   

4. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

mempunyai potensi industri cukup besar. Wilayah ini memilik 13 industri atau 

perusahaan kategori besar yang mampu menyerap 6.613 orang tenaga kerja 

dan 24 perusahaan kategori sedang yang menyerap 981 orang tenaga kerja 



(BPS Cilacap, 2005). Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap 

yang ada di samping diakibatkan oleh faktor manusia khususnya yang berkaitan 

dengan perilaku masyarakat juga disebabkan oleh perubahan fungsi peruntukan 

lahan.  Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian terhadap aspek kelestarian dan 

kebersihan lingkungan, antara lain kurangnya disiplin masyarakat dan dunia 

usaha dalam membuang sampah serta limbah industri yang kurang mentaati 

peraturan perundang-undangan. Peningkatan kepadatan lalu lintas di sekitar 

Kawasan Industri Cilacap akibat dari banyaknya kendaraan bermotor telah 

menimbulkan masalah meningkatnya angka polusi udara di Kabupaten Cilacap.   

5. Kualitas air yang semakin menurun lebih diakibatkan pencemaran dari buangan 

limbah rumah tangga maupun limbah industri yang tidak mengindahkan aturan 

pembuangan dan pengolahan limbah yang benar terhadap kondisi lingkungan 

sekitarnya, sehingga berdampak pada kondisi air sumur penduduk, air sungai 

maupun air tanah, terutama di Cilacap Kota. Sementara sumber air dari hulu, 

kondisi airnya seringkali bercampur lumpur akibat gerusan tanah karena erosi 

dan penggundulan vegetasi di perbukitan dan hutan, misalnya di wilayah 

Kecamatan Kawunganten dan Jeruklegi.  

6. Hidrologi Cilacap secara regional dapat dibedakan atas dasar morfologi, 

geologi, lingkungan pengendapan batuan, dan keterdapatan air tanahnya. 

Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 

716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah Di Pulau 

Jawa dan Madura, di Cilacap terdapat 5 (lima) Cekungan Air Tanah, yaitu CAT 

Majenang, CAT Nusakambangan, CAT Cilacap, CAT Kroya, dan CAT Sidareja. 

Berdasarkan ciri litologi, fasies dan lingkungan pengendapan dan batuan yang 

tersingkap di daerah Cilacap, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cekungan 

air tanah potensial yaitu Cekungan Air tanah Cilacap, Cekungan Air tanah 

Majenang dan Cekungan Air tanah Sidareja 

7. Masalah perbatasan yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Ciamis dan 

Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.  Permasalahan ini berkaitan dengan kawasan 

Segara Anakan, yaitu pelurusan Sungai Citanduy yang berdampak pada 

timbulnya sedimentasi di Segara Anakan, sehingga jalur wisata Cilacap dan 

Pangandaran terganggu. 

8. Tersosialisasikannya dengan baik promosi "Cilacap Bercahaya" yang 

berdampak pada meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam 

menjaga kelestarian lingkungan dan budaya membuang sampah pada 

tempatnya serta pembuatan instalasi pengolahan limbah pada industri.  

9. Dilakukannya perbaikan dan peningkatan kapasitas bangunan air dalam rangka 

mengatasi banjir dan tanah longsor di daerah aliran sungai.   

 

2. 2. TANTANGAN 

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah 

kabupaten Cilacap cukup komplek, yaitu : 

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 

1. Pada bidang kesehatan, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas 

hidup masyarakat yang terkait dengan gaya/perilaku hidup tidak sehat, karena 



derajat kesehatan tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja, tetapi merupakan 

gabungan dari berbagai indikator yang berkaitan satu sama lain. Kondisi ini 

apabila tidak diantisipasi sejak dini maka dalam kurun waktu 20 tahun 

mendatang akan menurunnya kualitas hidup generasi mendatang.  

2. Menurunkan angka kematian bayi menjadi  kurang dari lima per 1.000 kelahiran 

hidup dan angka kematian ibu melahirkan  kurang dari satu per 1.000 kelahiran. 

Terciptanya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Budaya Hidup Bersih 

dan Sehat (BHBS), sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat 

sehingga tercapainya Cilacap sehat 2010. Selain itu juga adanya tantangan 

untuk meningkatkan status gizi balita, sehingga balita yang memiliki berat badan 

di bawah garis merah semakin kecil. Kemudian menurunkan angka kesakitan 

dari 54.676 per 100.000 penduduk menjadi 15.000 per 100.000 penduduk atau 

turun 15 persen. 

3. Dalam bidang demografi, masalah yang akan dihadapi adalah terjadinya 

struktur penduduk yang semakin menua. Hal ini disebabkan usia harapan hidup 

semakin tinggi, sementara pertumbuhan penduduk rendah. Upaya untuk 

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terus dilakukan sehingga laju 

pertumbuhan penduduk  dapat diturunkan dari waktu ke waktu. Tantangan lain 

yang dihadapi adalah komposisi demografi yang ideal, sehingga terjadi 

keseimbangan dan harmonisasi antara penduduk usia produktif dengan 

nonproduktif. Untuk itu tantangan yang ada adalah mengendalikan pertumbuhan 

penduduk kurang dari 0,25 persen per tahun.  

4. Dalam bidang sosial, penanganan terhadap penduduk yang mengalami 

permasalahan sosial masih cukup tinggi. Hal tersebut harus segera diatasi 

melalui berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan 

perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Namun, dalam kurun waktu 20 tahun ke 

depan ancaman terhadap permasalahan penduduk akan semakin meningkat 

dan kompleks.  

5. Masalah kemiskinan di Kabupaten Cilacap masih akan menjadi ancaman yang 

perlu ditangani secara cermat dan serius. Angka kemiskinan pada tahun 2005 

sebesar 170.432 KK atau sebesar 15,38 persen dari total KK. Meskipun jumlah 

KK miskin sudah dapat ditekan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi 

perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Masalah 

kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan 

tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi 

miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam 

pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau 

kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.  

6. Meningkatkan kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang 

ditandai dengan meningkatnya angka indeks kualitas hidup masyarakat Cilacap. 

Kabupaten Cilacap yang selama ini memiliki situasi kehidupan kemasyarakatan 

yang relatif kondusif dapat dijadikan peluang untuk dimanfaatkan dalam proses 

pembangunan ke depan.  

7. Kabupaten Cilacap yang memiliki paling tidak dua suku/budaya yaitu Jawa dan 



Sunda (Wilayah Barat Cilacap), selain itu juga terdapat etnis lain seperti Arab 

dan Tionghoa dapat disinergikan menjadi kekuatan yang positif untuk 

menangkal budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter 

masyarakat Cilacap. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan terdapat ancaman 

berupa perubahan perilaku yang cenderung meninggalkan karakter budaya asli 

masyarakat Cilacap, dan terjadinya perubahan budaya yang semakin 

meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

8. Masuknya arus globalisasi yang membawa arus informasi, modal, tenaga kerja 

bisa mengancam eksistensi budaya lokal. Semakin heterogennya komposisi 

penduduk mengakibatkan rendahnya dukungan dan semangat masyarakat 

untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan tradisi serta budaya 

lokal, sehingga kearifan lokal cenderung terkikis.   

9. Masalah degradasi dan dekadensi moral di kalangan masyarakat masih akan 

menjadi masalah yang dihadapi Kabupaten Cilacap.  

10. Terwujudnya kultur masyarakat madani di Kabupaten Cilacap, yaitu masyarakat 

yang mengedepankan penegakan dan penghormatan terhadap hukum legal 

dalam setiap aspek kehidupannya, menjunjung tinggi nilai moral, etika dan 

toleransi dalam aspek kehidupan bermasyarakat.  

11. Permasalahan sosial akan semakin kompleks, meliputi masalah kriminalitas, 

napza dan penyakit masyarakat lainnya. 

12. Menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender (KKJ). 

13. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, tantangan yang dihadapi adalah 

menipisnya nilai moral, budaya, dan agama sebagai dampak negatif 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, serta ekses dari 

ketimpangan kondisi sosial ekonomi dan pengaruh globalisasi. 

 

B. Ekonomi 

1. Adanya peluang untuk mengembangkan potensi pariwisata ada, yaitu 

dengan tersedianya banyak obyek wisata alam yang unik. Jika dapat 

dikelola secara profesional, akan menarik wisatawan untuk berkunjung, 

sehingga dapat menghidupkan ekonomi rakyat sekitar lokasi dan 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. 

2. Dominannya sumbangan Sektor Pertanian dalam perekonomian Cilacap 

menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor ini. 

Pembangunan sektor industri yang berbasis produk-produk pertanian 

(agroindustri) akan berdampak luas terhadap peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan petani. 

3. Globalisasi akan bisa menjadi peluang pasar yang besar jika bisa 

memanfaatkan potensi yang ada secara benar, karena globalisasi pada 

awalnya tampak hanya memberikan peluang besar bagi perusahaan-

perusahaan besar, akan tetapi hal ini sebenarnya juga membuka jalan 

bagi perusahaan-perusahaan kecil, dimana akan memiliki kemudahan 



akses ke pasar yang sebelumnya hanya dimasuki perusahaan besar 

saja. 

4. Globalisasi disamping menjadi peluang juga sekaligus menjadi ancaman, 

karena unsur utama globalisasi adalah persaingan, sedang kunci 

persaingan adalah kualitas, pemasaran dan inovasi. Jika produk lokal 

kualitasnya kalah dengan produk asing, maka tidak akan diterima pasar, 

dalam hal ini khususnya produk-produk hasil pertanian. 

5. Cilacap yang merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di 

Jawa Tengah, akan sangat memungkinkan adanya kabupaten lain di 

sekitar Cilacap yang justru menjadi berkembang akibat menjadi pusat 

belanja barang dan jasa warga Cilacap, karena harga yang lebih murah 

dan transportasinya mudah.  

6. Tantangan berikutnya adalah kualitas pelayanan publik yang relatif masih 

rendah, sehingga kurang mendukung dinamika perkembangan ekonomi. 

7. Kabupaten Cilacap yang telah dinobatkan sebagai tujuan investasi di 

Jawa Tengah dapat dijadikan peluang sekaligus tantangan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

8. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan proyeksi pertumbuhan ekonomi 

rata-rata di atas 5 persen per tahun, yang menjamin ketersediaan 

lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan 

meningkatkan kesejahteraan. 

9. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan 

meningkatkan kualitas pendidikan dan  kualitas kesehatan, dengan cara 

meningkatkan penyediaan fasilitas  pendidikan dan kesehatan murah dan  

dapat dijangkau oleh rakyat miskin. Sehingga secara umum akan 

meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja.   

10. Meningkatkan nilai investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun swasta, baik PMDN maupun PMA, sehingga akan meningkatkan 

kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.    

11. Terbangunnya struktur perekonomian yang kuat dengan berbasiskan 

keunggulan komparatif yang dimiliki Cilacap (Sumber Daya Alam, 

Lokasi), maupun kompetitif yang dibangun dari kualitas SDM yang 

unggul. 

12. Terjaminnya sistem pemerataan penghasilan bagi masyarakat miskin, 

sehingga akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan kesenjangan 

pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. 

13. Terbangunnya sistem, kelembagaan dan infrastruktur perekonomian 

yang maju dan unggul untuk menjamin keberlangsungan pembangunan 

bidang ekonomi. 



14. Terwujudnya Cilacap menjadi daerah tujuan wisata baik wisatawan 

domestik maupun asing, yang akan menjamin pendapatan daerah dan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

14. Terciptanya perekonomian yang kuat dengan berbasis pada ekonomi 

kerakyatan. 

15. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk 

mengembangkan kewirausahaan 

 

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

1. Dikembangkannya teklonogi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat dengan membangun e-government secara bertahap sesuai 

kebutuhan stakeholder. 

2. Terpenuhinya teknologi madya (tepat guna) yang murah dan terjangkau untuk 

meningkatkan produktivitas terutama lahan pertanian dan industri rumah 

tangga. 

3. Dibidang ilmu pengetahuan, tantangan terbesar adalah membangkitkan 

semangat masyarakat agar senantiasa menambah pengetahuan yang dimiliki 

dengan berbagai cara seperti meningkatkan budaya membaca bagi 

masyarakat, menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat dengan membuka perpustakaan-

perpustakaan. 

 

D. Sarana dan Prasarana 

1. Tersedianya fasilitas transportasi baik darat, laut, maupun udara yang 

yang memadai sehingga lebih menunjang kelancaran arus barang dan 

jasa sehingga akan mengundang investasi dan mempercepat proses 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Pelabuhan Samudera di Pulau Jawa yang berada di Cilacap, akan sangat 

menguntungkan dan berpotensi  menjadi pintu masuk dan keluar bagi 

(ekspor-impor) barang dan jasa bagi wilayah-wilayah lain di sekitar 

Cilacap sehingga memungkinkan berkembangnya sektor jasa. 

3. Masih banyaknya daerah yang sulit dijangkau alat transportasi sehingga 

proses perkembangannya sangat lambat merupakan tantangan yang 

harus segera diatasi dalam beberapa tahun ke depan. 

 

E. Politik 

1. Ketidakstabilan politik nasional yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 

20 tahun yang akan datang dapat mengancam stabilitas politik di daerah 

khususnya yang mungkin terjadi di Kabupaten Cilacap. Namun demikian, 

dukungan tata pemerintahan yang baik dapat mewujudkan stabilitas 

politik dan kehidupan demokrasi di Kabupaten Cilacap.  



2. Stabilitas politik Kabupaten Cilacap sedikit banyak akan dipengaruhi oleh 

tingkat kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersamaan 

dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. 

3. Terciptanya budaya politik masyarakat yang baik yang dititikberatkan 

pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang ditandai oleh: (a) 

terwujudnya kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik 

demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, 

hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, anti kekerasan serta 

nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media; (b) terwujudnya 

berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai 

pentingnya memelihara persatuan bangsa. 

4. Demokratisasi politik lokal akan terus berkembang di Kabupaten Cilacap 

juga merupakan tantangan yang ada di tahun-tahun mendatang. 

 

F. Pertahanan Keamanan 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan 

melalui Sistem Pengamanan Swakarsa (PAM SWAKARSA). 

 

G. Hukum dan Aparatur 

1. Mewujudkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam mendeteksi, 

melindungi dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, 

hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan 

dan ketertiban masyarakat. 

2. Semangat reformasi yang telah menjadi konsensus dan komitmen nasional 

untuk diimplementasikan baik oleh infrastruktur politik dalam satu kesatuan visi, 

interpretasi dan persepsi.  

3. Menciptakan strategi dan kebijakan yang bertujuan menyederhanakan Sistem 

Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat 

umum sampai ke pelosok dan Cilacap yang terpencil. 

4. Pemerataan pembangunan selalu menjadi masalah ketika suatu daerah merasa 

tidak mendapat perhatian yang cukup dibanding daerah lainnya. Pemerintah 

daerah Kabupaten Cilacap perlu memperhatikan pembangunan yang 

berlandaskan pemerataan mengingat kabupaten ini dalam kenyataannya 

merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di propinsi Jawa Tengah.  

5. Ancaman yang paling nyata dalam suatu pemerintahan adalah sulitnya 

mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan aspek-aspek yang menunjang 

good governance. Reformasi birokrasi harus dapat menjawab tuntutan 

masyarakat dan harus terus diperbaiki meskipun masih adanya pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum jelas, akan tetapi 

tidak menjadikan pelayanan kepada masyarakat justru menurun. Sehingga 

Pemerintah Kabupaten Cilacap akan mampu menunjukkan bahwa peran dan 

tanggung jawab yang diembannya telah dilaksanakan dan diterima oleh 

masyarakatnya. 



6. Kerja sama antar pemerintah daerah masih belum maksimal serta 

penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah belum efektif dan efisien. 

7. Kapasitas aparatur pemerintah daerah masih terbatas serta kapasitas keuangan 

pemerintah daerah masih terbatas.  

8. Upaya-upaya revitalisasi proses desentralisasi/otonomi daerah dan penciptaan 

tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam pembangunan 

pemerintahan Kabupaten Cilacap 20 tahun ke depan tidak akan mengalami 

masalah dalam pelaksanaannya. 

9. Pemerintah harus mampu memainkan perannya sebagai aktor pendukung dan 

pendorong bagi pembangunan. 

10. Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mampu menunjukkan diri sebagai 

pemerintah yang dapat mengimplementasikan good governance yang tercermin 

dari adannya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, 

peningkatan pelayanan publik, peningkatan Human Development Index (HDI), 

peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan akuntabilitas, penurunan KKN, 

dan dapat terwujudnya lapangan kerja sehingga mampu menurunkan 

kemiskinan. 

11. Pemerintah Kabupaten Cilacap harus senantiasa memberikan pelayanan yang 

baik. Hal ini dapat tercermin dari adanya pelayanan pelayanan-pelayanan publik 

yang cepat, ramah, adil dan berkualitas serta mengedepankan nilai-nilai luhur 

budaya. 

 

12. Membaiknya  kualitas pelayanan publik,  dengan membangun sistem birokrasi 

yang efisien dan efektif dan terbebas dari KKN,  baik melalui aturan-aturan yang 

dibuat, dalam  rekrutmen pegawai, maupun melalui pelatihan-pelatihan 

penunjang untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. 

 

H. Wilayah dan Tata Ruang 

1. Aspek tata ruang  yang tidak memperhatikan rencana peruntukan, sehingga 

memungkinkan timbulnya disharmoni dalam pembangunan, misalnya masalah 

polusi lingkungan, berkurangnya lahan pertanian yang produktif dan lain-lain. 

 

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

1. Kabupaten Cilacap secara geomorfologis dikelilingi oleh bukit, lautan, hutan dan 

lahan pertanian. Meskipun hal tersebut berada di luar wilayah kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Cilacap, tetapi Kabupaten Cilacap memiliki peluang 

sekaligus tantangan untuk memanfaatkan potensi strategis tersebut untuk 

pengembangan kabupaten.   

2. Topografi Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah barat laut merupakan 

kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas 

permukaan laut (dpl) dengan puncak tertinggi berada di G. Subang (1.210 meter 

dpl). Selanjutnya ke arah tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam, 

di bagian utara berupa pegunungan dan di bagian selatan berupa dataran 

miring landai ke arah baratdaya–selatan, berelevasi kurang dari 100 meter dpl 

dan berbatasan dengan Pantai Segara Anakan. Bagian paling timur berupa 



dataran dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia 

memiliki potensi sekaligus tantangan yang cukup besar untuk dikembangkan. 

3. Wilayah ini memiliki Pulau Nusakambangan memanjang dengan jarak kurang 

lebih 30 km dari barat ke timur dengan potensi sumberdaya alam yang besar 

dan selama ini lebih dikuasai oleh Departemen Kehakiman. 

4. Memiliki Segara Anakan yang merupakan satu-satunya laguna di dunia dan 

memiliki keanekaragaman hayati, sehingga tantangan yang ada adalah 

bagaimana melestarikan dan menjaga aset tersebut. 

5. Dalam waktu 20 tahun yang akan datang, Kabupaten Cilacap memiliki peluang 

untuk menjadi Kabupaten bersih dan indah yang secara ekonomi bertumpu 

pada sektor pertanian, industri, dan kawasan wisata bahari.  

6. Kabupaten Cilacap yang secara geomorfologis dikelilingi oleh bukit, lautan, 

hutan dan lahan pertanian menghadapi kondisi rawan bencana alam, antara lain 

banjir dan tanah longsor yang berdampak pada terjadinya degradasi lahan 

pertanian. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi maka dalam periode 20 tahun 

ke depan bukan tidak mungkin produktivitas lahan di Kabupaten Cilacap 

menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Cilacap ke 

depan harus mengantisipasi adanya kemungkinan bencana alam yang dapat 

menimbulkan degradasi lahan pertanian.  

7. Munculnya tanah timbul akibat kerusakan hutan di daerah hulu mengakibatkan 

menyempitnya Segara Anakan sehingga mengakibatkan menurunnya 

ekosistem Laguna Segara Anakan.  

8. Kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, penurunan daya 

dukung alam dan isu pemanasan global.  

9. Banyak kendaraan bermotor terutama truk dan tronton dari daerah lain yang 

beroperasi di Kabupaten Cilacap dan berkurangnya pepohonan sebagai akibat 

beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman menyebabkan 

penurunan kualitas udara sehat dan bersih. 

10. Kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan SDA masih belum berkelanjutan, 

sehingga daya dukung lingkungan kecenderungannya terus menurun dan 

ketersediaan SDA semakin menipis.   

11. Pencemaran air, udara dan tanah di Kabupaten Cilacap juga masih belum 

tertangani secara tepat, karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang 

kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan serta pertumbuhan 

jumlah penduduk di Cilacap kota. Untuk itu, kebijakan pengelolaan lingkungan 

hidup dan SDA secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat 

Kabupaten untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 

berwawasan pelestarian lingkungan dalam 20 tahun mendatang agar 

Kabupaten Cilacap tidak mengalami krisis lingkungan hidup dan SDA, 

khususnya krisis air, krisis pangan dan krisis energi.  

12. Dalam pelestarian lingkungan hidup, masih lemahnya sistem pemantauan dan 

pengendalian atas pencemaran udara dan air serta terbatasnya ruang terbuka 

hijau Kabupaten.  

13. Belum semua industri yang ada di Kabupaten Cilacap mempunyai instalasi 

pengolahan limbah. 



14. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di propinsi 

Jawa Tengah, kabupaten ini akan mampu menunjukkan sebagai kabupaten 

yang ikut serta dalam melestarikan alam ketika kabupaten ini  mampu 

menciptakan lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersihan 

lingkungannya. 

15. Mulai banyaknya industri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cilacap 

mendorong pemerintah untuk senantiasa mengawasi proses pengolahan 

limbahnya sehingga kekhawatiran terjadinya pencemaran dapat direduksi. 

16. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Kabupaten Cilacap memproyeksikan 

untuk menjadikan diri sebagai Kabupaten bersih, indah dan nyaman. Hal 

tersebut ditandai dengan rendahnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah 

dan udara di bawah ambang batas yang ditetapkan, sebagai perwujudan 

semboyan “Cilacap Bercahaya". 

17. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi 

dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga 

kenyamanan dan kualitas kehidupan. 

18. Adanya potensi sumber daya alam yang cukup besar dan luas wilayah yang 

ada,   memungkinkan dibangun industri yang berbasis sumber daya alam 

(resources based industry) sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan sekaligus akan membuka lapangan kerja secara luas bagi masyarakat 

Cilacap. 

19. Adanya bencana alam yang sering terjadi, misalnya banjir, tanah longsor,  

potensi gempa dan tsunami akan menyulitkan perencanaan yang sudah dibuat  

dan merusak banyak aset produktif, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi 

sulit dicapai. 

20. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak memperhatikan aspek 

keberlanjutan sehingga menurunkan kualitas dan tidak terjamin kelestariannya. 

21. Terlaksananya pengelolaan Sumber Daya Alam yang memperhatikan aspek 

berkelanjutan sehingga menjamin terlaksananya kontinuitas pembangunan. 

 

 

 

 

2. 3. MODAL DASAR 

Modal dasar pembangunan Kabupaten Cilacap adalah seluruh kekuatan dan potensi 

daerah yang ada, yang berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan 

sumberdaya buatan yang dimiliki.   

1. Wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sangat bervariasi yang 

meliputi daerah pesisir (Cilacap bagian Selatan) hingga daerah pegunungan (Cilacap 

bagian Utara). 

2. Melimpahnya kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, 

laut, dan udara.  Serta dimilikinya Segara Anakan yang merupakan satu-satunya 

laguna di dunia.   

3. Jumlah dan komposisi penduduk usia produksi yang dapat dijadikan faktor produksi 

dalam pembangunan daerah. 



4. Perkembangan politik yang semakin kondusif dan mampu memberikan perubahan 

yang mendasar bagi demokratisasi dibidang politik dan ekonomi serta desentralisasi 

di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. 

5. Dimilikinya prasarana transportasi dan perhubungan yang meliputi Bandara Udara 

dan Pelabuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



BBAABB  IIIIII  
VVIISSII  DDAANN  MMIISSII  RRPPJJPPPP    
TTAAHHUUNN  22000055  --  22002255  

 

Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Cilacap  saat ini, tantangan yang dihadapi 
dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki 
oleh Kabupaten Cilacap dan amanat pembangunan yang tercantum dalam 
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi 
dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Tengah maka visi pembangunan 
Daerah  tahun 2005–2025 adalah:  
 

“Cilacap yang  Berbudaya  dan  Sejahtera” 

 

Visi Pembangunan Kabupaten Cilacap 20 tahun ke depan diharapkan mampu 
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada maksud 
otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yaitu daerah yang mempunyai kemandirian, daya saing dan 
mampu membrikan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan nasional 
seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  
Disamping itu visi Kabupaten Cilacap tidak lepas dari Visi dalam RPJP Nasional dan 
RPJP Provinsi Jawa Tengah karena penyusunan RPJM Kabupaten disusun dengan 
memerhatikan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi. Visi Pembangunan harus dapat 
diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin 
dicapai. 
 

“Berbudaya” mengandung maksud  masyarakat Kabupaten Cilacap yang 
berakhlak mulia , bermoral , beretika , berbudaya, dan beradab  serta mandiri 
berdasarkan falsafah Pancasila . Hal tersebut yang ditandai dengan adanya jati diri 
dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi 
aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, 
melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan 
nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat 
Kabupaten Cilacap sebagai bagian dari daerah Indonesia dalam rangka 
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan daerah pada 
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. 
 
 

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap masyarakat 
untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi 
daerahnya  dalam kerangka negara Kesatuan RI. Oleh karena itu, pembangunan 
Daerah , sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan 
upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam 
keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang 
tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian merupakan 
konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling 
ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun 
nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.  

Daerah mandiri adalah daerah  yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar 
dan sederajat dengan Kabupaten lain yang telah maju dengan mengandalkan pada 
kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, 
mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing 
menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.  

Kemandirian suatu daerah  tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber 
daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan 
kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah daerah dan aparatur 
penegak  perda dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan 
pembangunan yang bersumber dari pendapatan daerah yang makin kokoh. Apabila 



karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan 
keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta 
mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi .  

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap 
seseorang atau sebuah daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta 
semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, 
kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap 
kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, 
politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. 

      “ Kesejahteraan “  terdiri dari dan mengandung maksud  Kemajuan Daerah,  
Keadilan dan kemakmuran.  

Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau 
dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya 
manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya 
memiliki kepribadian daerah, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. 
Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat 
pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga 
ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.  

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada 
kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk, 
termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju 
pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan 
kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya 
manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.  

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur 
dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan 
pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi 
suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang 
maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah 
berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju 
pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam 
penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam 
proses produksi berkembang  keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, 
sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan 
hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada 
pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, 
mengingat Kabupaten Cilacap adalah kabupaten yang mempunyai potensi bahari. 
Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, 
sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. 
Daerah  yang maju umumnya adalah daerah  yang perekonomiannya stabil. Gejolak 
yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan 
ekonominya.  

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang 
maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang 
mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan 
dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Daerah yang maju juga 
ditandai oleh adanya peran serta masyarakat  secara nyata dan efektif dalam segala 
aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun kemanan dan keterinan . 
Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan 
suatu daerah dan sistem politik yang dianutnya. Daerah yang maju pada umumnya 
menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang 
sejarahnya. Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak warganya, 
keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-
unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang 
maju.  

Kemandirian dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh 
perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. 
Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, 
dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan 
politik dan sosial.  
Pembangunan daerah bukan hanya sebagai daerah yang mandiri dan maju, 



melainkan juga daerah yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak 
pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam 
merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. 
Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh 
karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam 
pembangunan daerah .  

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. 
Semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf 
kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, 
pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; 
menjaga keamanan dan ketertiban,serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan 
di depan hukum. Dengan demikian, adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk 
apapun, baik antarindividu, gender, maupun antar wilayah Kecamatan dan Desa . 
Daerah yang makmur adalah daerah yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan 
hidupnya, sehingga dapat melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan 
bertanggung jawab. 
 

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8 
(delapan) misi Daerah Kabupaten Cilacap  sebagai berikut:  
 
1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cilacap yang berakh lak mulia , bermoral , 

beretika , berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasi la adalah 
memperkuat jati diri dan karakter daerah melalui pendidikan yang bertujuan 
membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi 
aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, 
melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, 
menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai 
daerah Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika 
pembangunan daerah.  

 
 
2. Mewujudkan daerah yang berdaya-saing adalah mengedepankan 

pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 
meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, 
pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; 
membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan 
aparatur daerah ; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan 
setiap Kecamatan / Desa menuju keunggulan kompetitif dengan membangun 
keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa 
daerah .  

 
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum  adalah 

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran 
masyarakat ; memperkuat kualitas pelaksanaan  desentralisasi dan otonomi 
daerah yang nyata dan bertanggungjawab; menjamin pengembangan media dan 
kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan 
melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan 
menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak 
pada rakyat kecil.  

 
4. Mewujudkan Kabupaten Cilacap yang aman , tertib, dan  damai , adalah 

membangun kekuatan sistem keamanan ,ketertiban dan perlindungan masyarakat 
yang didukung oleh peranserta dan partisipasi aktif dari masyarakat , 
memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Aparat Penegak 
Perda  agar mampu mengawasi dan menegakan pelaksanaan Perda; bersama-
sama Aparat penegak hukum untuk mencegah/ mengatasi  tindak kejahatan / 
kriminalitas , membangun kapabilitas Forum KOMINDA ( Komunitas Intelejen 
Daerah ) ; 

  
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan daerah dan berkea dilan adalah 

meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara 



menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah kecamatan 
dan Desa yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran  ; 
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan 
sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi 
dalam berbagai aspek termasuk gender. 

 
6. Mewujudkan Kabupaten Cilacap asri dan lestari adalah memperbaiki 

pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan 
antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan 
kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui 
pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan 
sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi 
sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas 
kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta 
meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai 
modal dasar pembangunan daerah.  

 
7. Mewujudkan Kabupaten Cilacap sebagai Daerah Industr i yang didukung oleh 

Sektor Kelautan, Pertanian dan Jasa. A dalah menumbuhkan dan membangun 
kawasan Industri serta pelaksanaan pembangunan daerah berorientasi kelautan, 
Pertanian dan Jasa-jasa ,  meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang 
berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kelautan; dan membangun ekonomi  secara terpadu dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber kekayaan alam  secara berkelanjutan.  

 
8. Mewujudkan  Kabupaten Cilacap berperan penting dala m pergaulan regional, 

nasional dan internasional adalah dan mendorong kerja sama internasional, 
regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di 
berbagai bidang sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang kerjasama 
Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BBAABB  IIVV  
AARRAAHH,,  TTAAHHAAPPAANN  DDAANN  PPRRIIOORRIITTAASS  

PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN  DDAAEERRAAHH  
KKAABBUUPPAATTEENN  CCIILLAACCAAPP  TTAAHHUUNN  22000055--22002255  

 

 

Tujuah pembangunan jangka panjang Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 adalah 

mewujudkan masyarakat Cilacap yang  berbudaya  dan  sejahtera sebagai landasan 

bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Sebagai ukuran tercapainya Cilacap yang berbudaya dan sejahtera, pembangunan 

Kabupaten Cilacap dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-

sasaran pokok sebagai berikut. 

 

A. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi buday a dan nilai-nilai luhur, 

ditandai oleh hal-hal berikut: 

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang 

beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong 

royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek. 

2. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya 

produktivitas, moral, etika, dan memperkuat jati diri dan kepribadian. 

3. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek 

kehidupan sehari-hari. 

 

B. Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya d alam rangka memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan oleh hal-h al berikut: 

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Cilacap untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan 

bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu 

mendukung pembangunan. 

2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek-

praktek KKN diseluruh tingkat pemerintahan. 

3. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

4. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi, cepat dan murah dengan didukung 

aparatur pemerintah yang profesional dan berkompetensi tinggi. 

5. Terwujudnya pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang berkualitas. 

 

C. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam rangka menjunjung tinggi 

kebenaran dan keadilan, ditunjukkan oleh hal-hal be rikut: 

1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan 

perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, 

aspiratif dan perspektif gender. 



2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang 

dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang 

profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi 

yang mandiri dan berkeadilan gender. 

3. Rendahnya tingkat kriminalitas dan menurunnya tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak . 

4. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA 

dan kesenjangan sosial ekonomi. 

5. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tentram dan damai. 

6. Tingginya tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban. 

 
D. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan sebagai  pendukung iklim investasi dan 

peningkatan perekonomian daerah, ditandai oleh hal- hal berikut: 

1. Dipahami dan diaplikasikannnya nilai-nilai demokratis dan menghormati HAM, serta 

keadilan dan kesetaraan gender, anti kekerasan, toleran, dan sadar akan persatuan 

dan kesatuan bangsa. 

2. Terciptanya keseimbangan peran dan terjaganya keharmonisan hubungan antara 

lembaga eksekutif dan legislatif. 

3. Terciptanya iklim investasi yang kondusif.  

4. Terciptanya sistem, kelembagaan dan infrastruktur perekonomian yang handal. 

5. Meningkatnya pendapatan perkapita. 

6. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 

7. Terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.  

8. Menurunnya angka kemiskinan. 

 
E. Memaksimalkan potensi daerah melalui peningkatan da ya saing yang handal, 

ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

1. Produk industri dan komoditas perdagangan mampu bersaing di pasar bebas 

2. Terciptanya prinsip demokrasi ekonomi. 

3. Pemerintah mampu berperan sebagai fasilitator, regulator, mediator, inovator 

sekaligus sebagai katalisator pembangunan.  

4. Terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing. 

5. Barlingmascakeb mampu dimanfaatkan sebagai wahana sinergi kegiatan ekonomi 

dan perluasan akses pasar. 

 

F. Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi rakyat mel alui peningkatan kualitas 

SDM dan pemanfaatan SDA yang ada dengan memperhatik an aspek keseimbangan 

pelestarian alam, ditunjukkan oleh hal-hal berikut:  

1. Terwujudnya UMKM sebagai soko guru ekonomi kerakyatan. 

2. Terwujudnya biaya pendidikan yang murah dan untuk pendidikan dasar 9 tahun tanpa 

dipungut biaya. 

3. Tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk calon tenaga kerja. 

4. Teresedianya fasilitas pasar tradisional yang mampu berperan sebagai pusat 

perdagangan rakyat yang dapat menjadi pasar bagi hasil-hasil produksi masyarakat. 

5. Masyarakat sadar akan pentingnya pelestarian dan efisiensi pemanfaatan SDA.  



6. Masyarakat mampu mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

7. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan. 

 

G. Terbangunya Infrastruktur yang Dapat Menunjang Pemb angunan, ditunjukkan oleh 

hal-hal berikut: 

1. Meningkatnya panjang jalan dan kualitas jalan. 

2. Meningkatnya jumlah dan kualitas jembatan. 

3. Meningkatnya kualitas jalur selatan-selatan yang dapat menunjang perkembangan 

ekonomi Cilacap. 

4. Meningkatnya kualitas kenyamanan terminal. 

5. Tersedianya fasilitas transportasi yang nyaman bagi masyarakat. 

6. Meningkatnya arus barang dan jasa. 

7. Meningkatnya angka harapan hidup. 

8. Meningkatnya angka melek huruf. 

9. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

10. Meningkatnya produktivitas masyarakat. 

11. Meningkatnya nilai investasi baik domestik maupun asing. 

12. Tersedianya fasilitas pasar bagi pengembangan ekonomi rakyat. 

13. Tersedianya payung hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi 

semua. 

14. Pengembangan jaringan listrik akan mendukung peningkatan Angka Ratio Elektrifikasi 

(RE). 

 

H. Terwujudnya Pembangunan yang Memperhatikan Aspek Ta ta Ruang yang 

Menunjang Kesejahteraan, ditunjukkan oleh hal-hal b erikut: 

1. Terjaminnya pembangunan sesuai dengan peruntukannya. 

2. Terjaganya kualitas sumberdaya air, udara, dan tanah sesuai dengan baku mutu. 

3. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang memperhatikan aspek 

keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. 

4. Terciptanya pembangunan yang berbasis pada sumberdaya dan kebutuhan 

masyarakat setempat. 

5. Meningkatnya usia rata-rata harapan hidup. 

 
 

I. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dala m proses pembangunan, 

ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

1. Meningkatnya partisipasi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam ikut 

membiayai pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat bawah. 

2. Meningkatnya proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari swadaya masyarakat. 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik yang terjadi di 

lingkungannya. 

4. Meningkatnya produk-produk perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. 

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan 

pembangunan yang dilakukan. 

6.  



IV.1 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005 – 2025 

IV.1.1 Mewujudkan Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi  Budaya Dan Nilai-Nilai Luhur 

Memiliki masyarakat, aparatur dan sistem dengan budaya yang baik adalah dambaan 

setiap daerah. Menjunjung tinggi budaya dalam arti kebiasaan seperti budaya disiplin, 

budaya tertib hukum, budaya hidup sehat, budaya gotong royong serta budaya-

budaya baik lainnya akan sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan pada 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan memberi nilai tambah 

bagi kelangsungan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka 

pembangunan 20 tahun mendatang diarahkan pada: 

1. Melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang positif dengan membangkitkan 

kembali budaya-budaya daerah yang baik yang selama ini ditinggalkan oleh 

masyarakat. 

2. Memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda dengan cara 

memasukkannya dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

3. Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama 

sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, 

memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna 

mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama 

diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan 

meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat 

sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang 

rasa dan harmonis. 

 

IV.1.2 Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Terpe rcaya Dalam Rangka 

Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 

Pembangunan Kabupaten Cilacap yang good governance, clean government, 

berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dalam 20 tahun ke depan 

diarahkan sebagai berikut: 

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dengan menghilangkan praktek-praktek 

birokrasi yang cenderung mengarah pada tindakan KKN serta berbelit-belit dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu peningkatan 

akuntabilitas publik dan transparansi merupakan kata kunci menuju terciptanya 

good governance dan clean government di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Cilacap. 

2. Menata kembali prosedur-prosedur pelayanan kepada masyarakat agar efektif 

dan efisien dan memuaskan stakeholder. 

3. Penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan 

pada proses penataan struktur organisasi agar terwujud  pemerintah daerah yang 

profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan 

fungsinya dalam pelayanan publik. 

4. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui 

peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, peningkatan kapasitas 

kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah 

daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta 

dalam pembiayaan pembangunan daerah, serta penguatan lembaga legislatif. 



 

IV.1.3 Penegakan Supremasi Hukum Dalam Rangka Menju njung Tinggi Kebenaran 

Dan Keadilan 

Cita-cita untuk terciptanya masyarakat yang menjunjung keadilan dan kebenaran 

perlu diupayakan dengan penegakan supremasi hukum. Keinginan ini perlu mendapat 

perhatian pemerintah yang dalam 20 tahun mendatang perlu mengarahkan 

pembangunannya dengan baik sebagaimana terinci berikut ini: 

1. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dicapai melalui 

pembangunan kompetensi pelayanan inti, pembinaan SDM, pemenuhan 

kebutuhan sarana utama serta membangun pengawasan dan mekanisme kontrol 

lembaga penegak hukum, mengoptimalkan program pemberantasan dan 

pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

2. Membudayakan kesadaran hukum di masyarakat dengan lebih memberikan akses 

terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga setiap 

anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya serta 

terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. 

Hal tersebut harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada 

masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan 

penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. 

 

IV.1.4 Menciptakan Stabilitas Politik Dan Keamanan Sebagai Pendukung Iklim 

Investasi Dan Peningkatan Perekonomian Daerah 

Secara umum pengembangan perekonomian daerah merupakan tanggung 

jawab pemerintah selaku fasilitator dan seluruh komponen masyarakat 

termasuk sektor swasta.  Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah 

daerah, mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap iklim investasi. Agar 

hal tersebut dapat tercapai maka perlu adanya dukungan iklim politik dan 

keamanan yang baik. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam 20 tahun 

kedepan pembangunan perlu diarahkan pada:  

1. Pengembangan budaya politik dengan menanamkan nilai-nilai demokratis 

melalui penciptaan kesadaran penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai 

persamaan, nilai-nilai kesetaraan gender, anti kekerasan serta nilai-nilai 

toleransi, dan peningkatan kesadaran memelihara persatuan bangsa. 

2. Peningkatan keseimbangan peran dan terjaganya keharmonisan hubungan 

antara eksekutif dan legislatif. 

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk peluang-

peluang penanaman modal di sektor industri dan perdagangan melalui 

Regulatory Impact Analysis (RIA), analisis yang mendalam tentang 

peraturan-peraturan di bidang usaha/regulasi yang sedang berlaku, untuk 

menjamin bahwa peraturan tersebut tetap efektif, sederhana dan memiliki 

dampak positif serta memberikan akses yang luas kepada masyarakat 

untuk memperoleh kemudahan pelayanan publik dan adanya jaminan 

kepastian hukum dan keamanan bagi investor. 



4. Membangun sistem, kelembagaan dan infrastruktur perekonomian yang 

maju serta melakukan reformasi perijinan dan kemudahan berinvestasi 

serta dukungan insentif perpajakan dan retribusi daerah. 

5. Peningkatan pendapatan perkapita dengan membuka kesempatan 

berusaha bagi seluruh komponen masyarakat, mempermudah dan 

membuka peluang investasi. 

6. Mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan sebanyak mungkin 

lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor 

informal. 

7. Mengurangi tingkat kemiskinan menggunakan program-program yang 

inovatif dan mendidik serta mampu menciptakan kemandirian dan 

meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. 

8. Menghilangkan kesenjangan gender. 

 

IV.1.5 Memaksimalkan Potensi Daerah melalui peningk atan Daya Saing Yang Handal  

Sumberdaya yang dimiliki oleh oleh suatu wilayah perlu mendapatkan 

pengelolaan agar mampu memberikan manfaat yang nyata bagi pemiliknya. 

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan usaha-usaha yang 

mampu memaksimalkan potensi tersebut. Usaha-usaha tersebut dalam 20 

tahun ke depan perlu diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 

1. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif sektor 

industri dan perdagangan sebagai motor penggerak utama didukung oleh 

keunggulan sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan 

sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik. 

2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi 

yang memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin 

kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan 

mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah. 

3. Peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, mediator, inovator 

sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat diarahkan 

guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya 

lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing. 

4. Memaksimumkan peran kerjasama regional Barlingmascakeb 

(Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dalam 

menunjang aspek perluasan pasar dan sinergi kegiatan ekonomi dengan 

wilayah. 

 
IV.1.6 Meningkatkan Kualitas Ekonomi Rakyat Melalui  Peningkatan Kualitas Sdm Dan 

Pemanfaatan Sda Yang Ada Dengan Memperhatikan Aspek  Keseimbangan 

Pelestarian Alam 

Sumberdaya manusia memegang peran peting dalam pembangunan suatu 

wilayah. Dengan meningkatkan kualitas SDM maka harapan untuk dapat 



meningkatkan kualitas ekonomi rakyat tidak akan mengalami kesulitan. Namun 

demikian adanya keterbatasan sumber daya alam menyebabkan perlunya 

perhatian manusia sebagai pengguna untuk dapat melestarikan sumberdaya 

alam yang dimiliki tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi rakyat, perlu adanya arah yang jelas dalam 

pembangunan dalam 20 tahun ke depan. Adapun arah pembangunan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan 

memperkenalkan produk-produk unggulan dan potensial daerah yang 

dihasilkan oleh UMKM kepada pasar regional bahkan nasional. 

2. Pengembangan UMKM melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan 

dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan 

adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan 

penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. 

3. Fasilitasi pembiayaan untuk UMKM yang memiliki keterbatasan modal atau 

keterbatasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan. 

4. Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat 

salah satunya dengan menyediakan pendidikan dasar 9 tahun kepada 

masyarakat tanpa dipungut biaya, sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah daerah harus 

mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBD. 

5. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk calon tenaga kerja. 

6. Penyediaan fasilitas perdagangan, khususnya pasar tradisional yang bisa 

memberi akses yang luas untuk perkembangan ekonomi rakyat banyak, 

khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah. 

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan efisiensi 

pemanfaatan SDA terutama bagi generasi muda, karena  SDA yang lestari 

akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi 

pembangunan. 

8. Mencari/menggali alternatif SDA yang belum dimanfaatkan secara optimal 

9. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam dan 

lingkungan hidup yang asri yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. 

10. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

11. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk 

konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumberdaya alam 

dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. 

12. Kebijakan sawah lestari yang meliputi upaya pengendalian alih fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian atas dasar resiko bencana yang paling kecil 

serta tetap mempertahankan luasan kawasan lindung di kabupaten 

Cilacap. 



 

IV.1.7 Membangun Infrastruktur Yang Dapat Menunjang  Pembangunan 

Infrastruktur merupakan indikator paling mudah bagi masyarakat dalam 

menilai suatu proses pembangunan. Oleh karena itu infrastruktur memainkan 

peran yang sangat penting dalam proses pembagunan. Untuk dapat mencapai 

pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran maka dalam 20 tahun ke 

depan perlu diarahkan pada hal-hal berikut ini: 

1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di arahkan untuk 

mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa serta pergerakan orang, 

juga  menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda 

angkutan. Dengan demikian, arah pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi dalam bentuk pembangunan jalan dan jembatan baru, 

pemeliharaan kondisi jalan, peningkatan kualitas jalan, kelengkapan marka 

jalan, membuka dan membangun akses jalan bagi daerah terisolir, 

perbaikan jembatan, peningkatan kenyamanan terminal, penyediaan 

angkutan yang murah dan nyaman untuk masyarakat. Di samping itu, 

adanya pelabuhan samudera dan pelabuhan udara ditingkatkan 

kualitasnya untuk menunjang pelayanan pada masyarakat, kelancaran arus 

barang dan jasa juga diharapkan bisa sebagai  sumber penerimaan 

daerah. 

2. Meningkatkan kualitas fasilitas transportasi jalur selatan-selatan, yang 

dapat memperlancar akses hubungan dengan daerah lain yang pada 

akhirnya dapat  memperlancar arus  barang dan jasa serta peningkatan  

kegiatan ekonomi masyarakat. 

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam 

bentuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang  terjangkau oleh 

masyarakat berpenghasilan rendah. Pelayanan pendidikan, kesehatan, dan 

perumahan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta 

kualitas masyarakat Cilacap yang berbudaya dan memiliki tingkat 

pendidikan yang cukup, tingkat kesehatan yang baik, perumahan yang 

sehat, sehingga diharapkan dapat memiliki  produktivitas yang tinggi dan 

mampu bersaing dengan tenaga kerja lain. 

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mantap di 

sektor informasi dan telekomunikasi, fasilitas umum, dan energi serta 

ketenagalistrikan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut di samping 

diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat, juga 

diharapkan menunjang iklim investasi, sehingga menjadi daya tarik yang 

besar bagi para investor, baik lokal, luar daerah, maupun luar negeri untuk 

berinvestasi di Cilacap.   

5. Meningkatkan jumlah dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana 

pasar baik  kelembagaannya maupun bangunan fisiknya. Pasar pada 



hakikatnya adalah jantung ekonomi suatu wilayah, jika peran pasar dapat 

dimaksimumkan diharapkan akan berimbas kepada kesejahteraan 

masyarakat secara luas. Pembangunan sarana dan prasarana pasar 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kelas pasar; membangun 

pasar baru; memberi akses kepada pedagang kecil; menata peruntukan 

lokasi secara efisien; penambahan fasilitas penunjang; seperti: tempat 

parkir, pelayan kebersihan, kenyamanan dan keamanan. 

6. Lembaga legislatif mampu menghasilkan produk hukum yang dibutuhkan 

untuk menjamin kelancaran pembangunan dan rasa keadilan masyarakat 

umum.  Pembuatan produk hukum dapat berdampak sangat luas terhadap 

kehidupan masyarakat. Jika produk hukum yang dihasilkan tidak 

memenuhi rasa keadilan masyarakat maka akan kontra produktif terhadap 

usaha pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian arah kebijakan 

pembangunan di bidang ini adalah terciptanya produk hukum yang sesuai 

dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat, memenuhi rasa 

keadilan rakyat banyak, dan dapat mengatur dan mengendalikan 

penggunaan sumber daya agar supaya terjamin keberkelanjutannya. 

 

IV.1.8 Mewujudkan Pembangunan Yang Memperhatikan As pek Tata Ruang Yang 

Menunjang Kesejahteraan 

Perencanaan tata ruang yang baik dalam pembangunan memainkan peran 

penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan tata ruang 

yang baik maka kemungkinan terjadinya pembangunan yang tidak tepat 

sasaran akan sangat kecil. Disamping itu arah pembangunan yang jelas juga 

akan memberikan efek positif dalam perencanaan tata ruang yang baik. Oleh 

karena itu perlu rencanakan dalam 20 tahun ke depan bagaimanakah arah 

pembangunan yang berkaitan aspek tata ruang. Arahan tersebut meliputi: 

1. Melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan rencana tata ruang 

wilayah (RTRW) serta berbasis daya dukung lingkungan. Arah kebijakan 

pembangunan  yang ditempuh adalah menjamin pembangunan yang 

dilakukan sesuai dengan peruntukannya, dengan memperhatikan aspek 

keberlanjutan dan daya dukung lingkungannya, tidak merugikan 

masyarakat, tidak merusak lingkungan dan sumber alam yang ada. 

Terjaganya kualitas sumberdaya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu, 

dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.  

2. Mendesain tata ruang yang tepat, sehingga tidak merusak ekosistem 

kehidupan organisme dan habitatnya.  Arah pembangunan yang 

diprioritaskan adalah terciptanya konsep rencana tata ruang dan wilayah 

yang dapat meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi 

pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya 



fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung 

kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara seimbang. 

3. Pembangunan berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat sesuai 

dengan potensi yang ada. Arah pembangunan diutamakan pada 

pengembangan sumberdaya lokal yang mempunyai keunggulan namun 

dengan tetap mempertimbangkan daya dukung mutu lingkungan, 

peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat, dan kelestarian 

sumberdaya alam. 

4. Pengelolaan pembangunan wilayah harus tetap memperhatikan kawasan 

strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial maupun alam serta 

mengacu pada pengembangan Sub Wilayah Pembangunan yang telah 

ditetapkan. 

 

IV.1.9 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pr oses Pembangunan 

Masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan adalah masyarakat yang 

sangat sadar dengan perannya sebagai masyarakat yang modern. Saat ini 

keaktifan masyarakat dalam menunjang pembangunan dapat dijadikan modal 

dasar bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu arah Pembangunan yang 

jelas dan dicanangkan dalam 20 tahun ke depan agar tujuan utama 

pembangunan dapat terwujud: 

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara nyata dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pembiayaan pembangunan. Arah 

pembangunan dari kegiatan ini adalah dengan semakin banyaknya 

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, baik yang bersifat 

perorangan maupun kelompok masyarakat. Semakin banyak partisipasi 

dalam  bidang pemberdayaan masyarakat, meningkat kepeduliannya 

terhadap mutu pendidikan, kesehatan, maupun perumahan masyarakat 

kelas bawah, baik berupa pemikiran maupun pembiayaan. Indikator 

kegiatan ini antara lain meningkatnya swadaya masyarakat dalam 

membiayai pembangunan, semakin banyak masyarakat yang ikut 

memonitor jalannya kegiatan sehingga meminimalkan penyimpangan yang 

terjadi. 

2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan umum, 

pemilihan kepala daerah, maupun kegiatan-kegiatan yang menyangkut 

hajat masyarakat banyak. Arah yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah 

kesadaran masyarakat yang semakin tinggi tentang hak dan tanggung 

jawab sebagai warga negara, partisipasi yang tinggi dalam pemilihan 

umum maupun pemilihan kepala daerah/kepala desa, dan kesadaran 

tentang etika politik untuk menerima kekalahan dalam suatu proses 

demokrasi.  



3. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang 

dititikberatkan pada peningkatan gizi dan perilaku hidup sehat. Budaya 

sehat bisa dibangun melalui partisipasi masyarakat dengan secara aktif ikut 

mengkampanyekan budaya hidup sehat melalui olah raga, membentuk 

komunitas hidup sehat di lingkungannya, sadar gizi, kebersihan lingkungan, 

sanitasi yang baik dan lain-lain. Dalam kaitan ini arah pembangunan yang 

ingin dicapai adalah munculnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan 

mengelola kesehatannya sedemikian rupa sehingga komponen biaya 

kesehatan masyarakat bisa diturunkan, kualitas hidup bisa ditingkatkan, 

rata-rata usia harapan hidup meningkat, dan kesejahteraan ikut meningkat. 

 
IV.2 TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUP ATEN CILACAP 

TAHUN 2005-2025 

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka 

panjang membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam 

rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan 

mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan 

permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan 

berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode 

berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. 

Setiap sasaran pokok dalam sembilan misi pembangunan jangka panjang dapat 

ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi 

dapat dipilah kembali menjadi prioritas utama, yang menggambarkan makna strategis 

dan urgensi permasalahan. Atas dasar hal tersebut tahapan dan skala prioritas utama 

dapat disusun sebagai berikut. 

 

IV.2.1 RPJMD  I (Tahun 2005 s/d Tahun 2009) 

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral 

tinggi yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek. 

2. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Cilacap 

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, 

berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai 

kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan. 

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari 

praktek-praktek KKN diseluruh tingkat pemerintahan. 

4. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik 

lokal yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan 

hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat 

politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan berkeadilan serta 

berkesetaraan gender. 

5. Mulai munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga 

stabilitas politik dalam rangka menunjang iklim investasi yang baik sehingga 

potensi daerah yang ada dapat tergali secara maksimal 



6. Pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan yang memperhatikan 

kelestarian alam dan menjadi isu penting dalam pembangunan. 

7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai yang dapat menjamin 

terlaksananya proses pembangunan. 

8. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta kesadaran akan 

pentingnya aspek tata ruang menjadi kunci kesejahteraan masyarakat. 

9. Meningkatnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara 

lebih dinamis. 

 

IV.2.2 RPJMD III (Tahun 2010 s.d Tahun 2014) 

1. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya 

produktivitas, moral, etika, dan memperkuat jati diri dan kepribadian. 

2. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi, cepat dan murah dengan 

didukung aparatur pemerintah yang profesional dan berkompetensi tinggi. 

3. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada 

peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, 

keadilan, akomodatif, aspiratif dan perspektif gender. 

4. Masyarakat mulai menjalankan perannya secara aktif sebagai actor utama 

dalam menjaga iklim investasi yang kondusif. 

5. Memberdayakan potensi daerah dan pemanfaatan teknologi tepat guna 

sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi. 

6. Pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan yang tetap 

memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 

7. Pembangunan infrastruktur yang berpihak pada ekonomi rakyat serta 

memperhatikan kelestarian alam mulai dijadikan suatu budaya dalam 

segala aspek pembangunan. 

8. Terwujudnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan 

pembangunan. 

9. Peran masyarakat dalam pembangunan semakin berkembang mulai 

perencanaan hingga pelaksanaan sehingga masyarakat mempunyai rasa 

memiliki produk yang dihasilkan. 

 

IV.2.3 RPJMD III (Tahun 2015 s/d Tahun 2019) 

1. Semakin mantapnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan 

bermoral tinggi yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi 

iptek 

2. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

3. Semakin mantapnya supremasi hukum dan penegakan HAM yang 

bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan 

kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan perspektif gender 

4. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik, keamanan 

dan ketertiban, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi. 

5. Masuknya para investor yang mampu menggali potensi yang dimiliki 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. 



6. Tercapainya masyarakat yang menjunjung tinggi pelestarian alam dalam 

setiap aspek pembangunan.  

7. Semakin mantapnya infrastruktur yang berpihak pada ekonomi rakyat serta 

memperhatikan kelestarian alam sebagai budaya dalam segala aspek 

pembangunan 

8. Keberhasilan proses pembangunan menunjukkan partisipasi aktif 

masyarakat. 

9. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sehingga masyarakat 

mempunyai rasa memiliki produk yang dihasilkan. 

 

IV.2.4 RPJMD IV (Tahun 2020 s.d Tahun 2024) 

1. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam 

praktek kehidupan sehari-hari. 

2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena 

isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi. 

3. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tenteram dan 

damai. 

4. Investasi-investasi besar semakin mantap dalam memainkan perannya 

sebagai agen pembangunan sehingga stabilitas pertumbuhan 

perekonomian yang tinggi dapat tercapai. 

5. Potensi daerah telah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tercipta 

produk yang mempunyai daya saing tinggi dan banyak diminati. 

6. Keseimbangan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam. 

7. Infrastruktur yang telah mampu mendinamisir ekonomi kerakyatan. 

8. Mantapnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan 

pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga mampu melaksanakan 

pembangunan di berbagai sektor secara mandiri. 

9. Terwujudnya masyarakat menjadi faktor yang memiliki peran yang sama 

besar dengan faktor pembangunan lainnya sehingga partisipasinya menjadi 

salah satu elemen penting dalam pembangunan. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



BBAABB  VV  
PPEENNUUTTUUPP  

 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 

2005–2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Cilacap, 

merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen masyarakat 

dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan yang 

merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. 

 RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap periode lima tahunan, dan 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama 

periode tersebut.  

 Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi "Cilacap yang 

Berbudaya dan Sejahtera" perlu didukung oleh: (1) Komitmen yang kuat dari 

kepemimpinan yang bersih, baik dan demokratis; (2) Konsistensi dalam kebijakan 

dan implementasinya; (3) Keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) 

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif; (5) Tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance); (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan (check and 

balance) serta akuntabilitas publik yang baik; dan (7) Dukungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.  
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